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  سورة األنعام

  : سم اهللا الشيخ

اْلَحْمُد ِللِه الِذي َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم الطالب 
ِمْن ِطيٍن ثُم َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل َوَجَعَل الظُلَماِت َوالنوَر ثُم الِذيَن َكَفُروا ِبَربِهْم يـَْعِدُلوَن ُهَو الِذي َخَلَقُكْم 

 يـَْعَلُم َما َتْكِسُبونَ ُمَسمى ِعْنَدُه ثُم َأنـُْتْم َتْمتَـُروَن َوُهَو اللُه ِفي السَمَواِت َوِفي اَألْرِض يـَْعَلُم ِسرُكْم َوَجْهرَُكْم وَ 

  ]3 -1))[األنعام:

لدرس املاضي أن شرعنا يف الكالم على البسملة أليس  بس أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم سبق يف ا : الشيخ

  كذلك ؟ طيب 

انتهينا إىل قوله تبارك وتعاىل بسم اهللا وذكرنا أن هذا االسم العظيم هو أصل األمساء وال يسمى به سوي اهللا عز 

  وجل 

السعة  فالرمحن مشتق من الرمحة ولكنه على صيغة فعالن وهذه الصيغة تدل على )) الرحمن(( أما قوله  

وهلذا فسرها بعضهم بأن الرمحن ذو الرمحة العامة ولكن الصواب أنه  ،واالمتالء فيكون معناه أنه ذو رمحة واسعة

ذو الرمحة الواسعة يرحم من شاء عز وجل  فهي أدل على الوصف منها على الفعل أدل على وصف اهللا منها 

ا أدل على الفعل منها على الوصف فسبقت الرمحن لكنه  ؛على الفعل أما الرحيم فهو صيغة مبالغة من الرمحن

  .ألنه وصف وأصل الرحيم ألا فعل فهو رمحن يرحم عز وجل

  أنه باملؤمنني رحيم واملراد الرمحة اخلاصةتبارك وتعاىل وقد ذكر اهللا   

رمحة إىل إذن الرمحن تدل على ماذا ؟ الوصف والرحيم على الفعل يعين أنه يرحم قسم العلماء رمحهم اهللا ال 

  .قسمني عامة وخاصة

كل اخللق   قلفأما العامة فهي الشاملة جلميع اخللق املؤمن والكافر والرب والفاجر والصغري والكبري والبهيم والعا 

ال يشذ أحد عن هذه الرمحة العامة الرمحة اخلاصة هي اليت ختتص باملؤمنني فهي رمحة  عز وجل حتت رمحة اهللا

لرمحة اخلاصة تتصل برمحة اآلخرة فيكون هللا عز وجل  على املؤمنني رمحة يف الدنيا ورمحة خاصة والفرق بينهما أن ا

  .أثر هلا إال يف الدنيا فالالعامة  رمحةاليف اآلخرة أما 

لذلك نقول الكفار يف اآلخرة يعاملون بالعدل ال يعاملهم بالرمحة البهائم وغري العاقل كذلك يعاملون بالعدل  و 

  كم ؟بينهم بني البهائم مث يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا وال نعلم فالرمحة إذن  ألن اهللا يقضي 

   نوعان: الطالب
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أو قسمان عامة تشمل مجيع اخللق خاصة ختتص باملؤمنني الفرق بينهما أن العامة إمنا تكون يف الدنيا  :الشيخ

  اللهم ارمحنا برمحتك فقط واخلاصة تكون يف الدنيا واآلخرة

محك فلن ر ين االمسني الكرميني عند البسملة اليت تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إىل  أن اهللا إذا مل يوذكر هذ 

لن يدخل أحد الجنة بعمله تستفيد من هذا الفعل وال من هذا القول وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ( 
     مته )قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برح

أل هنا لالستغراق أي مجيع احلمد من كل وجه ثابت هللا ))  الحمد هللا الذي خلق السماوات واألرض ((قال 

عز وجل والالم يف قوله هللا إما لالختصاص وإما لالستحقاق وال تنايف بني املعنيني وعلى هذا فتكون لالستحقاق 

أحد يستحق احلمد على العموم إال اهللا عز وجل  فتكون  ) يف قوله احلمد هللا للعموم وال الـواالختصاص ألن ( 

  .الالم لالستحقاق ولالختصاص أيضا

الثناء على اجلميل االختياري ولكن هذا ليس بصحيح ألن ب هري من الناس يفسر لكن ما هو احلمد ؟ احلمد كث و

الحمد هللا ((ا قال العبد إذالثناء يكون تكرار احلمد والدليل على هذا قوله عز وجل  يف احلديث القدسي: ( 
) وهذا يدل على أن الثناء هو  قال اهللا حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي ))رب العالمين

تكرار الوصف الكامل واالشتقاق يدل عليه ألن الثناء من الثين وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إىل بعض 

بالنسبة هللا عز وجل  هو غري صحيح ألن اهللا حيمد على ما يفعله عز االختياري فهو  على اجلميلوأما قوهلم 

وجل  وهو خيتار ما يشاء وحيمد على كمال صفاته الالزمة اليت ال تتعدى إىل أحد فهو حممود على كمال حياته 

  وحممود على كمال قيوميته األول وصف الزم والثاين وصف متعدي والزم أيضا كما سبق تفسريه 

صواب أن محد اهللا يكون على أفعاله اليت خيتارها وعلى صفاته الكاملة الالزمة له فبماذا نعرفه ؟ نقول صاحل إذن ال

احلمد وصف احملمود بالكمال حبا وتعظيما احلمد وصف احملمود بالكمال الالزم واملتعدي حبا وتعظيما ألن 

زيك به وقد متدحه ال على سبيل الوصف الكمال قد تصف شخصا ما بالكمال ال حمبة له لكن رجاء ملا سيجا

احملبة والتعظيم ولكن خوفا من شره فاحلمد إذن ال بد أن يقيد أنه على وجه احملبة والتعظيم فإن مل يكن على وجه 

  احملبة والعظيم فهو مدح

ا وانظر إىل عمق اللغة العربية كيف فرقت بني محد ومدح مع تساويهما يف احلروف نوعا وعددا احلروف ثالثة هذ 

والنسبة  امهاعنمومدح باختالف هذا الرتتيب اختلف العدد النوع نفس احلرف ح م د لكن اختالف الرتتيب محد 

بينهما اخلصوص والعموم فكل محد مدح وليس كل مدح محد ألن احلمد كما قلنا ال بد أن يكون على وجه احملبة 
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ما أشبه ذلك ال حمبة له وال تعظيما له ولكن  والتعظيم واملدح خبالف ذلك قد ميدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو

  يرجوا نواله أو خياف منه أما احلمد فال 

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا الفروق بينهما يف كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخا عليه حني الطلب وقال إنه  

يث العمق واملعىن كتاب عظيم وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد اخلاطر البن اجلوزي لكن من ح

والفائدة ال سواء وال مقارنة فهو رمحه اهللا بني بيانا واضحا الفروق بني احلمد واملدح وحبث هذا املبحث حىت 

  طبخاأنضجه 

ا يعين ابن تيمية رمحه اهللا كان إذا حبث يف مثل هذه األمور أتى بالعجب العجاب رمحه اهللا ولكنه  نوقال إن شيخ 

إىل أن يتكلم  غل ألن شيخ اإلسالم ما عنده التفر يا فقلت له إليك عين فإين عنك مشغو كما قيل تألق الربق جند

يف مثل هذه األمور يتكلم مبا هو أعظم وقد مجع أخونا وزميلكم فريد بن عبد العزيز الزامل املباحث النحوية اليت 

يب ومر علينا من هذا النوع مر يف رسالة لكنها مل تطبع بعد وهذا ط هاتكلم عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع

)) حبث حبثا ما  وخضتم كالذي خاضواعلينا يف كتاب اقتضاء الصراط املستقيم ملا تكلم عن قول اهللا تعاىل (( 

  جتده يف أي كتاب رمحه اهللا

 قلنا الالم )) هللا(( املهم نرجع إىل ما حنن عليه احلمد هو وصف احملمود بالكمال على وجه احملبة والتعظيم  

لالستغراق واالختصاص ال أحد يستحق احلمد كله من كل وجه إال اهللا عز وجل  وهذا احلمد املذكور خاص 

  .باهللا عز وجل  فهو عز وجل  املستحق أن حيمد واحلمد الكامل خمتص به 

قال احلق أما اهللا فهي علم على اهللا عز وجل  والتعبري ا أحسن من التعبري بغريها بعض الناس اآلن يعرب فيقول 

كذا وكذا هذا صحيح أن اهللا هو احلق املبني لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فهم يقولون قال اهللا أو 

لكن ؟يأيت ا اإلنسان ألجل أن يفتح األذهان لكي يقول السامع من هذا هذه يقولون قال ربنا أما قال احلق ف

ن ولكن ال بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم كما كان العبادة أحسو نقول قال اهللا اليت بنيت عليها اإللوهية 

  ) أتدرون ماذا قال ربكم ؟( أحيانا الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يقول ألصحابه 

ألن اإلنسان إذا قال اهللا ما جيد  هماهللا مشتقة من اإللوهية وأله مبعىن تعبد وليست مبعىن حتري كما زعمها بعض 

ل ال حرية فيه يكون أصلها اإلله لكن حذفت اهلمز لكثرة االستعمال وقالوا إن نظريها حتريا جيد ربا معروفا عز وج

الناس وأصله األناس وكلمة خري وشر وأصله أخري وأشري إذن اهللا أصلها اإلله وهي من أله أهله أي تعبده وهل هو 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم  مشتق أو جامد الصواب أنه مشتق وأنه ال يوجد اسم من أمساء اهللا وال من أمساء ا
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 م كما لألن الع طالداللة على املعني فقاء القرآن يكون جامدا أبدا ألن اجلامد معناه أنه ال معىن له إال وال من أمس

   "خرنقا علمه كجعفر و       اسم يعين المسمى مطلقا :" قال ابن مالك 

على تعيني  إال تدلأا جامدة معناها أا ال  العزيز فلو قلنا أن أمساء اهللا أو أمساء الرسول أو أمساء الكتاب

  املسمى فقط ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيني املسمى وعلى  املعىن الذي اشتقت منه ال بد

  إذن اهللا مشتقة من اإلله أو اإللوهية وهي التعبد هللا عز وجل 

اوات واألرض خلق أي أوجدها الذي وصف للفظ اجلاللة خلق السم ))الذي خلق السماوات واألرض (( 

  على تدبري حمكم ألن األصل يف اخللق يف اللغة هو التقدير  كما قال الشاعر

  "يفري الوبعض الناس يخلق ثم        وألنت تفري ما خلقت "

  يفري يعين يفعل تفري ما خلقت يعين ما قدرت فاخللق إذن هو اإلجياد على وجه التقدير احملكم 

مفعول خلق وال مانع أن نقول أا مفعول خالفا ملن قال  )) السماوات((  )) واألرض السماوات(( وقوله  

أا ال تصح أن تكون مفعوال ألن املفعول ال بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود وخلق السماوات واألرض ورد 

ل به طيب خلق عليها قبل أن ختلق ولكن هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر املعربني أن السماوات مفعو 

السماوات واألرض السماوات من مسا يسموا إذا عال وقد بني اهللا عز وجل  أنه سبع وأا طباق وأا شداد وأا 

  ؟منشيإال مبنية بأيد أي بقوة نقف على هذا فيه أسئلة عندكم و 

ا متعددة انتبه هلذا معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد لكنه ال مينع التعدد إذا ثبت أ )) واألرض(( وقوله 

متعددة ولو مل يثبت أا متعددة لقلنا أا واحد هذا مقتضى اللفظ لكن ايش ؟القيد ال مينع التعدد إذا ثبت أا 

  يح السنة ر نقول إن املراد ا اجلنس وحينئذ ال ينايف التعدد وهي متعددة لداللة ظاهر القرآن وص

أي ] 12))[الطالق:  اللُه الِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اَألْرِض ِمثْـَلُهن (( أما ظاهر القرآن فقد قال اهللا تعاىل 

يف العدد وال ميكن أن يقول قائل ومن األرض مثلهن يف الكيفية والصفة ال أحد يقول ألن الفرق بني السماء 

من نيب صلى اهللا عليه وسلم  ( واألرض واضح فيتعني أن يكون املراد العدد وهو كذلك أما السنة فصرحية قال ال
) فاملراد باألرض اجلنس فال ينايف التعدد  ضينه اهللا به يوم القيامة من سبع أر اقتطع شبرا من األرض ظلما طوق

  .وقد ثبت تعدد األرضني بظاهر القرآن وصريح السنة 

ة يف أن عرب عن اخللق جعل مبعىن خلق ولكن إذا كانت مبعىن خلق فما هي احلكم))  الظلمات والنوروجعل (( 

باجلعل قيل إن احلكمة هو التفنن يف العبارة يعين تغيري العبارة قصدي اللفظ مع احتاد املعىن أحيانا يكون من 

البالغة وقيل إن احلكمة من ذلك أن النور ال ميكن أن يقوم إال بغريه النور ال ميكن أن يقوم إال بغريه مثال نور 
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نور  ما بيننا وبني الشمس ظلمة ما يف  إال أن يكون هناك جسم قابل له ولذلكال ميكن أن يتبنياآلن الشمس 

ألن النور ال ميكن أن يظهر أثره إال أن يكون مقابال جبسم جتدون اآلن الفرق بني أن تقابل الشمس جسما قابل 

ن يكون قائما جسما قابال لنصاعة البياض وجسما غري قابل ألن النور ال ميكن أو للحرارة وجسما غري قابل 

  منعكسا على جسم فهذا هو احلكمة من قوله وجعلايش ؟بنفسه وال يتبني إال إذا كان 

حسية ظلمة اجلهل ما هي ؟حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية أليس كذلك ؟ ظلمة الليل  

كالم اهللا بإلميان استنارة القلب معنوية كذلك النور نور النهار حسي نور العلم واإلميان معنوي ومن نور العلم وا

يَا َأيـَها الناُس َقْد َجاءَُكْم (( عز وجل  وكالم اهللا تعاىل غري خملوق مع أن القرآن يسمى نورا كما قال اهللا تعاىل 
باجلعل ألنه يتعلق  واضح فلذلك عرب اهللا عز وجل ] 174))[النساء: بـُْرَهاٌن ِمْن رَبُكْم َوَأنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًنا

  باملخلوق وغري املخلوق

حرف عطف معروف ويفيد العطف )) ثم (( ))  وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون((  

 وهووالرتاخي وإن شئت تقول الرتتيب والرتاخي يفيد الرتتيب والرتاخي فيكون معىن اآلية مث مع ظهور هذا األمر 

  عل الظلمات والنور مع هذا الذين كفروا برم يعدلون مع ظهور اآليات خلق السماوات واألرض وج

  .وال شك أن كفر الكافرين مع ظهور اآليات أشد يف اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك

أن  لتمالرتكيب حم )) يعدلون ((أو متعلقا بـ  )) كفروا ((، برم هل جنعلها متعلقا بـ  )) كفروا بربهم(( وقوله  

 بربهم يعدلون(( فروا برم يعدلون أي يعدلون به غريه وحيتمل أن تكون الذين كفروا منفصلة عن قوله تكون ك

  ويكون الذين كفروا يعدلون برم أي جيعلون غري اهللا معادال هللا عز وجل  . ))

  سم اهللا : الشيخ

ِللِه الِذي َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض  اْلَحْمدُ (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم :  الطالب
ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطيٍن ثُم َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل َفُروا ِبَربِهْم يـَْعِدُلوَن َوَجَعَل الظُلَماِت َوالنوَر ثُم الِذيَن كَ 

ُتْم َتْمتَـُروَن َوُهَو اللُه فِ    ي السَمَواِت َوِفي اَألْرِض يـَْعَلُم ِسرُكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم ُمَسمى ِعْنَدُه ثُم َأنـْ
  ] 3))[األنعام: َما َتْكِسُبونَ 

))  الحمد هللا الذي خلق السماوات واألرض: بس أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل  ((  الشيخ

  ؟ سبق تفسري هذه اجلملة 

  :...الطالب

    الظلمات والنور إىل هنا وقفنا كلها وجعل :  الشيخ
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)) أي مث بعد هذه اآليات العظيمة الظاهرة البينة الذين كفروا  ثم الذين كفروا بربهم يعدلونقال اهللا تعاىل (( 

هل اجلار  )) كفروا بربهم يعدلون((يعدلون برم أي يعدلون به غريه أي جيعلونه عديال له ندا له ويف قوله 

) ألن هذا هو املعىن ) يعدلون (() األوىل أن يكون متعلق بـ ) يعدلون ((أو بـ  )) كفروا ((ق بـ وارور برم متعل

واصل اآليات ألن الفواصل إذا فمراعاة ل هكفروا برم وإمنا قدم على عامل  املقابل أما الذين كفروا فمعروف أم

الدالة على الرتاخي يعين أنه بعد  )) ثم( (جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ على السمع وأقبل للنفس وأتى بـ 

    وا كفروا والعياذ باهللا وعدلوا به غريه فجعلوا له أندادا يف هذه اآليات الكرمية موعل واونظر  واأن تأمل

من الفوائد أوال ثناء اهللا على نفسه بل محد اهللا عز وجل  نفسه أن خلق السماوات واألرض وهذا محد عند ابتداء 

ق السماوات واألرض هناك محد آخر عند انتهاء احلمد كما يف آخر سورة الزمر حيث قال اهللا عز اخللق أي خل

نَـُهْم بِاْلَحق َوِقيَل (( وجل   اْلَحْمُد َوتـََرى اْلَمالِئَكَة َحافيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم َوُقِضَي بـَيـْ
  قيل أي قاله كل العامل احلمد هللا رب العاملني] 75))[الزمر: لِلِه َرب اْلَعاَلِمينَ 

َوُقِل اْلَحْمُد لِلِه الِذي (( على تنزهه من كل عيب ونقص وكربيائه وعظمته فقال تعاىل تبارك وتعاىل  ومحد نفسه 
] 111))[اإلسراء: ي ِمَن الذل وََكبـْرُه َتْكِبيًراَلْم يـَتِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َولِ 

اْلَحْمُد ِللِه الِذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم (( على إنزال القرآن الكرمي فقال تعاىل تبارك وتعاىل ومحد نفسه 
َر اْلُمْؤِمِنيَن الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت َأن َلُهْم َأْجًرا  َيْجَعْل َلُه ِعَوَجا قـَيًما لُِينِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنهُ  َويـَُبش

فاهللا تعاىل حيمد نفسه عند األمور العظيمة ألن هذه األمور العظيمة توجب للعبد املتأمل ] 2))[الكهف: َحَسًنا

  أن حيمد اهللا عز وجل  على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه 

وائد هذه اآلية الكرمية أن خالق السماوات واألرض هو اهللا عز وجل  خلق السماوات واألرض وال أحد ومن ف

  لوا من خلق السماوات واألرض لقالوا اهللائادعى أنه خيلق السماوات واألرض حىت املشركون لو س

فيكون  )) اوات واألرضخلق السم ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن السماوات خملوقة وليست أزلية  لقوله  

الكتاب والسنة وإمجاع بيف ذلك رد على الفالسفة الذين قالوا بقدم هذا العامل وأنه أزيل فإن قوهلم هذا مردود 

  املسلمني 

  ومن فوائد اآلية الكرمية أن السماوات مجع ألا مجعت وكم عددها ؟ سبع مساوات بنص القرآن

ذكر السماوات واألرض حيث تذكر السماوات مجعا واألرض مفردة وذلك ومن فوائد اآلية الكرمية التفريق بني  

ألن السماوات أعظم من األرض أعظم بكثري ال من جهة ارتفاعها وال سعتها وال شيء كل ما يف السماوات  
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 َسْمَكَها َفَسواَهاَأَأنـُْتْم َأَشد َخْلًقا َأِم السَماُء بـََناَها رََفَع (( فهو أعظم مما يف األرض قال اهللا عز وجل  

  إىل آخره] 28))[النازعات:

 واألرض ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أنه قد يعرب باملفرد ويراد به اجلنس فيعم ما كان زائدا على املفرد لقوله  

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية ما قد يؤخذ منها أن من ملك ظاهر األرض فقد ملك أسفلها حىت ال يقال إنه )) 

وقد قرر هذا العلماء رمحهم اهللا فقالوا إن مالك األرض إىل ختومها إال أرض واحدة فال متلك األرض يس لك ل

من اقتطع شبرا من األرض ميلكها إىل األرض السابعة وعلى هذا دل احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ( 
  )ضين يوم القيامة من سبع أر به ظلما طوقه اهللا 

ة الكرمية التعبري املختلف بني خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور فإن لقائل أن يقول ومن فوائد اآلي 

ملاذا اختلف التعبري هل هو جمرد اختالف لفظ أو هناك فرق لننظر جعل تأيت مبعىن خلق ال شك ويدل هلذا قول 

َها َزْوَجَها يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم الِذي خَ ((  ...اهللا عز وجل  َلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليهاوقال تعاىل يف آية أخرى (( ] 1))[النساء:

  )) فدل ذلك على أن خلق وجعل معنامها واحد وعلى هذا فيكون التفريق هنا رد اختالف اللفظ فقط 

فقط فاخللق إنشاء لذات املخلوق وأصل املخلوق والظلمات وصف يف املخلوق وكذلك النور وهلذا قيل بينهما و 

ال جتد للنور جسما يشاهد أبدا انظر إىل النور ال يظهر إال على سطح أما يف الفضاء فال يظهر النور وما 

النوع لكنه انعكاس لذرات نشاهده أحيانا من السهم األبيض إذا ضربنا بشيء له قوة نفوذ من الضوء ليس هذا 

صغرية يف الفضاء وليس هو النور بل هو انعكاس هلذا فلما كان النور والظلمة ليس شيئا حمسوسا وإمنا يظهران يف 

من أنه ليس بينهما فرق وإمنا اختلف اللفظ  لو قجعل وهذا ال شك أنه أبلغ من أن نا عرب عنهما بكلمة غريمه

  فقط 

ن النور أفرد ألنه شيء واحد إما حيصل من مجع الظلمات وإفراد النور بعضهم قال  من فوائد هذه اآلية الكرمية

وإمنا الظلمات مجعت ألا ختتلف باختالف اجلرم ، اجلرم الذي حصل به الظلمة فمثال لو كان معك زجاجة 

قيال صار مشمعة وجعلتها بني اللمبة وبني األرض صار هنا ظلمة أو ال ؟ ولكنها خفيفة وإذا جعلت شيئا ث

ظلمة سوداء بينة ولذلك مجعت الظلمات من أجل أن الظلمة ختتلف حبسب اجلسم الذي أوجدها أو الذي 

  وجدت به فجمعت
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وبعضهم قال ألن الظلمات هي األصل والنور طارئ عليها والظلمات معروفة أا ختتلف فمثال الظلمات يف  

ت السماء صحوا الظلمات يف قاع البحر ليست  وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كان

  كالظلمات يف سطح البحر وهلم جرا 

هذا إذا قلنا أن املراد بالظلمات والنور ما كان حسيا منهما أما إذا قلنا وهو الصحيح كما قررناه أنه يشمل 

واإلميان شيء واحد  الظلمات احلسية واملعنوية وكذلك النور احلسي واملعنوي فاألمر ظاهر ألن شعب الكفر كثرية

َأن (( و قال اهللا تعاىل وفروعه جمرد فروع وإال فاألصل ثابت فإن صراط اهللا تعاىل واحد والطرق األخرى متعددة
لُكْم تـَتـُقوَن ِه َلعَ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوال تـَتِبُعوا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِ 

  ] 153))[األنعام:

نعم من فوائد هذه اآلية سفه الكفار وأم ال عقول هلم وجهه أنه بعد ظهور هذه اآليات العظيمة عدلوا باهللا عز 

َوَمْن (( وجل  جعلوا له عديال وندا وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياء ويؤيد هذا قول اهللا عز وجل  
 َمْن َسِفَه نـَْفَسهُ يـَْرَغُب َعْن ِمل وألن اهللا تعاىل دائما ينعى على الكفار فقدهم 130))[البقرة: ِة ِإبـَْراِهيَم ِإال [

العقل أكثرهم ال يعقلون واآليات يف هذا كثرية وهذا هو احلق أن الكفار ليسوا عقالء واملراد بنفي العقل هنا نفي 

لزمهم اإلسالم لكنهم تلزمهم الطاعات و تإلدراك وهلذا عقل التصرف ما هو عقل اإلدراك هم عقالء من حيث ا

 :"ليسوا عقالء من حيث التصرف بل إنه سفهاء وما أحسن ما قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن املتكلمني قال

هم عندهم فهم ولكن ما عندهم علم ، علم  " إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا ذكاء ولم يأتوا زكاء

  عة وعندهم إدراك ولكن ما عندهم عقل يعين بالشري

 ثم الذين كفروا بربهم يعدلونومن فوائد اآلية الكرمية أن ربوبية اهللا تعاىل عامة للمؤمن والكافر لقوله (( 

هذه الربوبية العامة هناك ربوبية خاصة باملؤمنني تقتضي  لكن))....جعل نفسه ربا هلؤالء وال إشكال فيها 

آمنا برب العالمين رب موسى فظ والرتبية وقد اجتمع النوعان يف قول سحرة فرعون (( الكالءة والعناية واحل
    )) األوىل عامة والثانية خاصة  وهارون

  )) ملا ذكر خلق السماوات واألرض ثىن خبلقنا حنن فقال  هو الذي خلقكم من طينمث قال اهللا عز وجل  (( 

املبلول باملاء أو املخلوط باملاء وهو معروف وذلك خبلق )) والطني هو الرتاب  هو الذي خلقكم من طين(( 

  أصلنا وهو آدم أما اإلنسان فقد خلق من ماء مهني من النطفة لكن آدم خلق من طني

  أي قدر أجال انقضى وانتهى  ))ثم قضى أجال ((
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ن الوصل مسمى أي معلوم عند اهللا وهنا األفضل أن تقف مث قضى أجال وال تصل أل )) وأجل مسمى عنده ((

يتبني إن شاء اهللا  كماقد يشعر بالتناقض وجهه أن األول منصوب قضى أجال والثاين مرفوع واحلكم أيضا خمتلف  

  من الفوائد وأجال مسمى عنده عند اهللا وهو قيام الساعة فإن هذا مما خيتص اهللا به عز وجل  قال اهللا تعاىل 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها )) وقال تعاىل ((  يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اهللا(( 
)) هذا عند اهللا ال أحد يعلمه وال أحد يعلم عن انقضائه أما األجل األول فنحن نعرف  قل إنما علمها عند ربي

ه إذا وجدنا الرجل أنشأه اهللا مث أماته انقضى األجل أم ال ؟ قضى اهللا أجله وعرفناه لكن األجل املسمى ءانقضا

لوم عند اهللا عز وجل  خيتص اهللا بعلمه مث أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طني وأن اآلجال تنقضي بعلم املع

منكم وأجل آخر غري معلوم بعد هذا مترتون واالمرتاء هو الشك أي تشكون يف البعض فانظر اآلن كيف ذكر يف 

لكفر باليوم اآلخر ألن الشك مبا جيب فيه اآليات األوىل شرك هؤالء برم يعين الكفار مث ذلك نوعا آخر وهو ا

   اليقني كفر 

وقد  ))هو الذي خلق(( همن فوائد هذه اآليات الكرمية أن بين آدم حادث بعد أن مل يكن من أين تؤخذ من قول 

ْهِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًاقال اهللا عز وجل  ((  هل مبعىن  1نسان:))[اإل َهْل َأَتى َعَلى اِإلنَساِن ِحيٌن ِمَن الد [

قد فمن عمره عشرون سنة هو قبل إحدى وعشرين سنة نعم مل يكن شيئا مذكورا فأوجده اهللا ففيه دليل على 

  حدوث بين آدم وأم خملوقون من العدم

ومن فوائد اآليات الكرمية اإلشارة إىل أصل بين آدم وأم من الطني والطني من أين ؟ من األرض وقد قال اهللا  

َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى (( تعاىل َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ ] فإن قال قائل ما اجلمع بني هذه 55))[طه: ِمنـْ

 )) خلقكم من تراب (()) وقوله تعاىل  ولقد خلقنا اإلنسان من صلصالاآلية وبني قول اهللا عز وجل  (( 

دم تراب صب عليه املاء فصار طينا بقي زمنا مدة طويلة فصار فاجلمع بينهما سهل وذلك أن أصل بين آ

صلصاال ألنه يسود وإذا صنع منه الشيء صار صلصاال له صوت إذا ضربته بأصبعك صار له صوت فال خالف 

ألنه لو وجد تعارض بينهما أبدا وال تناقض واعلم أنه ال ميكن أن يقع التناقض بني دليلني قطعيني هذا ال ميكن 

نا قطعيني ألن القطعي يعين أن غريه ال ميكن فال ميكن التعارض بني دليلني نعم قطعيني ال ميكن بني مل يكو 

هذا ال  يةدليلني قطعيني أبدا ال يف القرآن وال يف السنة وال فيما بني القرآن والسنة وال بني األدلة العقلية والنقل

الدليلني القطعيني النسبة بينهما التناقض والنقيضان ميكن ألنه لو تصورنا هذا فأحدمها قطعا غري صحيح إذ أن 

   ايش ال جيتمعان وال يلتقيان 

 


